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Ämne Syfte/resultat Aktivitet Tidsplan 

1. Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om gränsöver-
skridande sjuk- och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar att dessa 
tjänster grundas på universalitet and 
solidaritet 
 
 

• Kampanj och medvetandegörande aktiviteter 
 

• Kontakta regeringar och Europaparlamentets 
ledamöter, i synnerhet för att förklara EPSU:s 
ståndpunkt 
 

• Bygga upp allianser med andra organisationer 

2009-14 

2. Kvaliteten på sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 

Förhindra marknadsanpassning och få 
erkännande av statens ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala tjänster 
 

• Bygga upp och stärka allianser med relevanta och 
representativa organisationer, exempelvis ISKA, 
EFS, arbetsgivar- och frivilligorganisationer 

 
• Kampanj och medvetandegörande 

 
• Forskning 

 
• Utbildning 

 

2009-14 
 

3. Diskriminering 
 

Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och 
behandling för alla som arbetar inom sjuk- 
och hälsovård och sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 
 

• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan 
mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social 
omsorg 

 

2009-14 

4. Social dialog 
 

Stärka den befintliga sociala dialogen och 
se till att branschövergripande och 
branschspecifika europeiska texter om 
social dialog genomförs 
 
 

• Genomföra aktiviteter som planerats för 2009-2010 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 
 

• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och 
används 

2009-10 
 
2010-13 
 
2013-14 
 
 
2009-14 

4.1 Förhindra skador av Genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att • Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 2009-14 
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vassa medicinska 
instrument 
 

förebygga skador från vassa medicinska 
instrument på sjukhus och inom sjuk- och 
hälsovård 
 

 
• Följa upp begäran till Europeiska kommissionen om 

att överföra avtalet till EU-lagstiftning 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande och 
övervakning 

 
4.2 Allt äldre arbetskraft 
 

Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett 
verktyg inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera frågor som rör den 
allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn 
 

• Bidra till och förhandla i den sociala dialogens 
arbetsgrupper och plenarmöten 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande, 

rapportering och övervakning 
 

2011-13 

4.3 Nya kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett 
verktyg inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den bransch-
övergripande åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och kvalifikationer 
 

• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som 
rör behov av ny kompetens  
 

• Ge bidrag till och förhandla i den sociala dialogens 
arbetsgrupps- och plenarmöten 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande, 

rapportering och övervakning 
 

2009-10 

4.4 Rekrytering och 
bibehållande 
 

Förhandla fram en åtgärdsram om arbets-
organisation och balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla arbetstagare i 
sjukhussektorn 
 

• Utbyta erfarenheter genom att identifiera fallstudier 
om att bibehålla personal 
 

• Ge bidrag till och förhandla i den sociala dialogens 
arbetsgrupps- och plenarmöten 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, 
rapportering och övervakning 
 

2009-2010 

4.5 Våld av utomstående 
 
 

Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av 
utomstående 

• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 
2009 

 
• Aktivt delta i förhandlingar om ett instrument inom 

ramen för den sociala dialogen 

2009-10 

5. Gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 

Bekämpa oetiska metoder vid gränsöver-
skridande rekrytering av arbetstagare 

• Utveckla verktyg för att främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

2009-14 



EPSU:s fasta kommittee för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster 
Arbetsprogram 2009-2014 

 

 3

Ämne Syfte/resultat Aktivitet Tidsplan 

  skridande rekrytering 
 

6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande 
 

• Se till att arbetsgruppen för sociala tjänsters 
fungerar bättre 

 
• Organisera aktivitet om barn-/äldreomsorg 

(gemensamt projekt med EPSU:s fasta kommitté 
för kommunalförvaltning) 

 

2009-14 

7. Tillhandahållande av 
sjuk- och hälsovårds-
tjänster 
 

Bidra till EPSU:s strategi till stöd för 
horisontella rättsbestämmelser på EU-nivå 
för offentliga tjänster samt ett åtgärds-
program från EU grundat på protokollet om 
offentliga tjänster 
 

• Inleda en diskussion om hur sjuk- och hälsovård 
och sociala tjänster tillhandahålls konkret i 
förhållande till allmänintresset 

2009-14 

8. Arbetsvillkor, inklusive 
arbetstid 
 

Förbättra arbetsvillkor och bekämpa under-
värderingen av jobb inom sjuk- och hälso-
vård 
 
 
 
Skydda adekvat finansiering och långsiktiga 
offentliga investeringar i sjuk- och hälsovård 
och sociala tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande personalnivåer och löner 
 

• Utveckla en strategi för att skydda arbetstagare från 
omänsklig behandling och otrygga anställningar 
samt stödja bibehållande av personal 

 
• Påverka diskussioner om arbetstidsdirektivet 

 
• Regulbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar 

med epsucob@ 
 

• Påverka EU:s politik för sociala tjänster av allmänt 
intresse (SSGI) (EPSU:s förklaring om offentliga 
tjänster och fördraget) 

 

2009-14 

9. Fackliga rättigheter 
 

Främja och förespråka fackliga rättigheter 
för anställda inom sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster 
 

• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder 
(EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i 
offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 

 

2009-14 

10. Multinationella företag 
 
 

Stödja inrättandet av europeiska 
företagsråd 

• Övervaka multinationella företags utveckling och 
verksamhet inom sjuk- och hälsovård och sociala 
tjänster  

2009-14 
 

 


